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Pakeitimas 13
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. ragina valstybes nares saugoti ir 
plėtoti gyvybingą, nepriklausomą, 
pliuralistinį ir laisvą žiniasklaidos 
sektorių; todėl smerkia priemones, 
kuriomis siekiama nutildyti kritikuojančią 
žiniasklaidą ir kuriomis pažeidžiama 
žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, be kita 
ko, rafinuotais būdais, dėl kurių Europos 
Tarybos Žurnalistikos apsaugos ir 
žurnalistų saugumo platformai paprastai 
nepateikiamas įspėjimas; reiškia 
susirūpinimą dėl vyriausybės 
kontroliuojamų įstaigų, valdančių didelę 
šalies žiniasklaidos dalį, sukūrimo ir 
visuomeninių žiniasklaidos priemonių 
užgrobimo siekiant tarnauti šališkiems 
interesams; primena, kad tais atvejais, kai 
žiniasklaidos nuosavybė išlieka labai 
koncentruota, nesvarbu, ar ji priklauso 
vyriausybei, ar privatiems subjektams, tai 
kelia didelį pavojų žiniasklaidoje 
pristatomos informacijos ir nuomonių 
įvairovei; primena, kad saviraiškos ir 
informacijos laisvė, įskaitant meninės 
išraiškos laisvę, ir žiniasklaidos laisvė yra 
demokratijos ir teisinės valstybės 
pagrindas, ir primygtinai ragina valstybes 
nares užtikrinti savo žiniasklaidos 
institucijų nepriklausomumą; primena, kad 
teisė ieškoti informacijos ir idėjų, jas gauti 
ir skleisti žodžiu, raštu ar spausdinta forma, 
meno forma arba naudojant bet kokias 
kitas komunikacijos priemones yra 

15. ragina užtikrinti, kad žiniasklaidos 
sektorius būtų gyvybingas, 
nepriklausomas, pliuralistinis ir laisvas; 
todėl smerkia priemones, kuriomis 
siekiama nutildyti kritikuojančią 
žiniasklaidą ir kuriomis pažeidžiama 
žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, be kita 
ko, rafinuotais būdais, pvz., 
piktnaudžiaujant melagingomis 
naujienomis ar neapykantos retorika 
politiniais tikslais; primena, kad 
saviraiškos ir informacijos laisvė, įskaitant 
meninės išraiškos laisvę, ir žiniasklaidos 
laisvė yra demokratijos ir teisinės valstybės 
pagrindas, ir primygtinai ragina valstybes 
nares užtikrinti savo žiniasklaidos 
institucijų nepriklausomumą; primena, kad 
teisė ieškoti informacijos ir idėjų, jas gauti 
ir skleisti žodžiu, raštu ar spausdinta forma, 
meno forma arba naudojant bet kokias 
kitas komunikacijos priemones yra 
meninės raiškos laisvės sudedamoji dalis54;

_______________________
54 1988 m. gegužės 24 d. EŽTT sprendimo 
Müller ir kt. prieš Šveicariją 27, 33 
punktai; 1999 m. liepos 8 d. EŽTT 
sprendimas Karatas prieš Turkiją; 2007 m. 
spalio 22 d. EŽTT sprendimas Lindon, 
Otchakovsky-Laurens ir July prieš 
Prancūziją.
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meninės raiškos laisvės sudedamoji dalis54;

_______________________
54 1988 m. gegužės 24 d. EŽTT sprendimo 
Müller ir kt. prieš Šveicariją 27, 33 
punktai; 1999 m. liepos 8 d. EŽTT 
sprendimas Karatas prieš Turkiją; 2007 m. 
spalio 22 d. EŽTT sprendimas Lindon, 
Otchakovsky-Laurens ir July prieš 
Prancūziją.

Or. en



AM\1218844LT.docx PE661.492v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

20.11.2020 A9-0226/14

Pakeitimas 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. primena individualios 
baudžiamosios atsakomybės už sunkius 
nusikaltimus principą; šiuo atžvilgiu 
išreiškia solidarumą su dauguma teisės 
aktų besilaikančių policijos pareigūnų, 
kurie vykdo pagrindinę užduotį – 
užtikrinti visuomenės saugumą, 
dažniausiai labai priešiškoje aplinkoje;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Pakeitimas 15
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pripažįsta, kad vyraujančiose 
euroskeptikų bendruomenėse, visų pirma 
tose, kuriose kartu skleidžiamos aršios 
politinės pažiūros, gali kilti rimtų 
problemų, ir primygtinai ragina ES ir 
valstybes nares skatinti aktyvų ES piliečių 
dalyvavimą ES reikaluose, ypač tarp 
jaunuolių, kad jie galėtų išreikšti savo 
nuomonę demokratiniais kanalais;

25. pripažįsta ryškų demokratinį 
opozicinių partijų vaidmenį skatinant 
viešus debatus; primygtinai ragina 
valstybes nares skatinti aktyvų ES piliečių 
dalyvavimą visuose viešuose reikaluose;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Pakeitimas 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30a. smerkia gausius nuo 2000 m. 
Europos Sąjungoje įvykdytus islamistinius 
išpuolius, dėl kurių 521 žmogus prarado 
gyvybę ir tūkstančiai buvo sužeista;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Pakeitimas 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30b. pabrėžia, kad NVO ir asmenims, 
padedantiems kirsti Europos sienas 
neteisėtiems imigrantams, tenka didžiulė 
atsakomybė ne tik už islamistinius 
išpuolius, bet ir už kasdienį smurtą, 
valstybių narių piliečių patiriamą dėl kai 
kurių neteisėtų imigrantų veiksmų;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Pakeitimas 18
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti 2019 m. birželio mėn. Europos 
Tarybos žmogaus teisių komisaro 
rekomendaciją „Išgelbėtos gyvybės. 
Saugomos teisės. Šalinant pabėgėlių ir 
migrantų apsaugos Viduržemio jūroje 
trūkumus“ (angl. Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the 
Mediterranean); pakartoja, kad saugūs ir 
teisėti migracijos būdai yra geriausia 
priemonė siekiant išvengti žmonių žūčių; 
primygtinai ragina valstybes nares 
aktyviau taikyti perkėlimo priemones, 
sukurti humanitarinius koridorius į ES ir 
sudaryti galimybę prieglobsčio 
prašytojams prašyti išduoti humanitarines 
vizas;

31. pabrėžia, kad NVO, veikiančios 
kaip užsakomojo transporto tarnyba 
Viduržemio jūroje, yra papildomas 
traukos veiksnys žmonėms rizikuoti savo 
ir savo vaikų gyvybe siekiant atvykti į 
Europą dėl geresnių ekonominių 
galimybių, net jeigu jų galimybės gauti 
prieglobstį geriausiu atveju yra visiškai 
menkos; pakartoja, kad turi būti 
užtikrinta migrantų teisių ir valstybių 
narių piliečių teisių Europoje 
pusiausvyra, ypač susijusių su jų sauga ir 
saugumu; pažymi, kad naujausius 
teroristinius išpuolius Europoje įvykdė 
migrantai ir kad už tai tiesioginė kaltė 
tenka liberaliai ES migracijos politikai;

Or. en
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Pakeitimas 19
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33. smerkia tai, kad kai kurios 
valstybės narės patvirtino įstatymus, 
politikos priemones ir praktiką, kuriais 
kenkiama veiksmingai pabėgėlių, 
prieglobsčio prašytojų ir migrantų 
žmogaus teisių apsaugai sausumoje ir 
jūroje; ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares savo migracijos ir 
prieglobsčio politikoje didžiausią dėmesį 
skirti migrantų, prieglobsčio prašytojų ir 
pabėgėlių žmogaus teisėms bei 
atsakomybės pasidalijimo principui; 
reiškia didelį susirūpinimą dėl 
humanitarinės padėties migrantų 
antplūdžio vietose; ragina Komisiją 
pasiūlyti skubų sprendimą, kaip išspręsti 
akivaizdžius žmogaus teisių pažeidimų 
atvejus pabėgėlių ir migrantų priėmimo 
centruose Europos teritorijoje;

33. ragina valstybes nares savo 
migracijos ir prieglobsčio politikoje 
didžiausią dėmesį skirti europiečių 
žmogaus teisėms; reiškia didelį 
susirūpinimą dėl humanitarinės padėties 
migrantų antplūdžio vietose ir atkreipia 
dėmesį į sąlygų antplūdžio vietose daromą 
poveikį vietos bendruomenei;

Or. en
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Pakeitimas 20
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. pabrėžia, kad gyvybių gelbėjimas 
yra teisinė pareiga pagal tarptautinę ir ES 
teisę; smerkia kai kuriose valstybėse 
narėse pradėtą vykdyti pilietinės 
visuomenės organizacijų ir asmenų 
bauginimą, areštus ir baudžiamuosius 
procesus prieš juos už tai, kad jie 
migrantams, kurių gyvybei gresia pavojus, 
suteikė humanitarinę pagalbą; ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad 
humanitarinės pagalbos veiksmai nebūtų 
kriminalizuojami pagal JT protokolą dėl 
neteisėto migrantų įvežimo;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 21
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

36. primena, kad vaikai sudaro beveik 
trečdalį prieglobsčio prašytojų ir todėl jie 
yra ypač pažeidžiami; ragina ES ir jos 
valstybes nares dėti daugiau pastangų 
siekiant užkirsti kelią tam, kad nelydimi 
nepilnamečiai taptų prekybos žmonėmis ir 
seksualinio išnaudojimo aukomis;

36. primena, kad vaikai sudaro beveik 
trečdalį prieglobsčio prašytojų ir todėl jie 
yra ypač pažeidžiami; ragina ES ir jos 
valstybes nares dėti daugiau pastangų 
siekiant užkirsti kelią tam, kad nelydimi 
nepilnamečiai taptų prekybos žmonėmis ir 
seksualinio išnaudojimo aukomis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip 
pusė prieglobsčio prašymų 
nepatenkinama;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Pakeitimas 22
Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. pabrėžia, kad teisinė valstybė yra 
demokratijos pagrindas, ja palaikomas 
valdžių atskyrimas, užtikrinama 
atskaitomybė, prisidedama prie 
pasitikėjimo viešosiomis institucijomis ir 
garantuojami teisėtumo, teisinio tikrumo, 
vykdomosios valdžios savavališkumo 
draudimo, teisminių institucijų 
nepriklausomumo, nešališkumo ir lygybės 
prieš įstatymą principai; pabrėžia, kad 
teisinės valstybės principas ir ypač 
teisminių institucijų nepriklausomumas yra 
nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti 
piliečių galimybę naudotis savo 
pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Chartijos 
47 straipsnį įgyvendinant pagrindinę teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą būtina užtikrinti 
galimybę kreiptis į nepriklausomą teismą; 
pabrėžia, kad politinė įtaka, daroma 
teisminėms institucijoms, arba jų kontrolė 
ir panašios kliūtys užtikrinant atskirų 
teisėjų nepriklausomumą dažnai lėmė tai, 
kad teisminės institucijos negalėjo atlikti 
savo nepriklausomo tikrintojo vaidmens 
nustatant, ar vykdomosios ir įstatymų 
leidžiamosios valdžios vyriausybinės 
institucijos savavališkai naudojasi valdžia; 
smerkia teismų sistemos naudojimą 
politiniais tikslais, kuriais siekiama 
pakenkti politiniams oponentams, paneigti 
jų nuomonę ir juos nutildyti;

42. pabrėžia, kad teisinė valstybė yra 
demokratijos pagrindas, ja palaikomas 
valdžių atskyrimas, užtikrinama 
atskaitomybė, prisidedama prie 
pasitikėjimo viešosiomis institucijomis ir 
garantuojami teisėtumo, teisinio tikrumo, 
vykdomosios valdžios savavališkumo 
draudimo, teisminių institucijų 
nepriklausomumo, nešališkumo ir lygybės 
prieš įstatymą principai; pabrėžia, kad 
teisinės valstybės principas ir ypač 
teisminių institucijų nepriklausomumas yra 
nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti 
piliečių galimybę naudotis savo 
pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Chartijos 
47 straipsnį įgyvendinant pagrindinę teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą būtina užtikrinti 
galimybę kreiptis į nepriklausomą teismą; 
pabrėžia, kad politinė įtaka, daroma 
teisminėms institucijoms, arba jų kontrolė 
ir panašios kliūtys užtikrinant atskirų 
teisėjų nepriklausomumą dažnai lėmė tai, 
kad teisminės institucijos negalėjo atlikti 
savo nepriklausomo tikrintojo vaidmens 
nustatant, ar vykdomosios ir įstatymų 
leidžiamosios valdžios vyriausybinės 
institucijos savavališkai naudojasi valdžia; 
smerkia teismų sistemos naudojimą 
politiniais tikslais, kuriais siekiama 
pakenkti politiniams oponentams, paneigti 
jų nuomonę ir juos nutildyti; atkreipia 
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dėmesį į tai, kad politinė prokurorų 
veiksmų kontrolė daro žalą valdžių 
atskyrimui ir kelia pavojų teisinei 
valstybei;

Or. en


